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Báo cáo tóm lược 
  

Căn hộ dịch vụ 

Tình hình thị trường 

Trong Q2/2013, nguồn cung trên thị trường đã giảm 28 căn do dự án căn hộ dịch vụ Hạng B tại quận Tây Hồ có kế 

hoạch thay đổi thiết kế. Tổng nguồn cung thị trường tính đến cuối quý này được ghi nhận khoảng 2.932 căn hộ.  

Tỷ lệ lấp đầy của căn hộ dịch vụ Hạng A tăng, đạt khoảng 85%, cao nhất trong vòng 12 tháng qua. Khu vực phía Tây 

Hà Nội (huyện Từ Liêm và quận Cầu Giấy) vẫn được nhiều khách hàng quan tâm. Tại khu vực này, các căn hộ 3 phòng 

ngủ Hạng A đạt được tỷ lệ lấp đầy cao do giá thuê hợp lý và nhu cầu khá lớn so với nguồn cung hiện tại. Cuối 

Q2/2013, Hanoi Club và Sofitel Plaza tại quận Tây Hồ ghi nhận tỷ lệ lấp đầy ở mức 100%. Với tỷ lệ lấp đầy cao, giá 

thuê trung bình của các căn hộ  dịch vụ Hạng A cũng tăng 2,6% so với quý trước, đạt mức khoảng 657.000 đồng 

(31,4USD)/m2/tháng. 

Tỷ lệ lấp đầy của các căn hộ dịch vụ Hạng B đạt khoảng 93%, tăng 1% so với quý trước. Giá thuê duy trì không đổi, 

đạt mức 399.000 đồng (19,1USD)/m2/tháng. 

Đối với căn hộ Hạng C, cả giá thuê và tỷ lệ lấp đầy đều giảm. Tỷ lệ lấp đầy được ghi nhận đạt mức 91% với giá thuê 

trung bình khoảng 281.000 đồng (13,4USD)/m2/tháng.  

Thị trường tại khu vực Hồ Tây sôi động hơn cả, nhu cầu thuê căn hộ và cả biệt thự trong suốt tháng qua đã gia tăng. 

Nhiều biệt thự có hồ bơi và sân vườn riêng đang sẵn sàng để cho thuê. Tỷ lệ trống của các dự án căn hộ dịch vụ nhỏ 

thuộc sở hữu cá nhân tương đối cao do nguồn cung khá dồi dào.    

Triển vọng 

Chúng tôi kỳ vọng thị trường căn hộ dịch vụ sẽ sôi động hơn trong quý 3 do đây thường là mùa cao điểm trong năm.  

Từ nay đến cuối năm 2013, sẽ có thêm 3 dự án mới và 20 căn hộ Hạng A được nâng cấp bổ sung vào nguồn cung 

hiện nay.    
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